CONFERÈNCIA DEL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓ LOCAL
DE LA FEDERACIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA DE CATALUNYA
13 D’ABRIL DE 2021

REGLAMENT
Atenent a les normes congressual de la CS de CCOO de CATALUNYA. En totes les
organitzacions, tant orgàniques com funcionals, incloses en la Federació de Serveis a
la Ciutadania de Catalunya (FSC-CCOO), el seu àmbit electiu serà, amb caràcter
general el definit en les estructures territorials de la CS de CCOO de Catalunya.
La representació es determinarà per la mitjana de cotització del període comprés entre
l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2019.
El nombre de delegats i delegades assistents a la conferència serà de 79.
El reglament i l’horari hauran de ser aprovats en aquesta sessió plenària.

OBERTURA DE LA CONFERÈNCIA
L’acte d’obertura de la conferència serà realitzat pel Secretari d’Organització de la FSC
CCOO-Catalunya, o persona en qui delegui. Aquest anunciarà les dimissions de la
Comissió Coordinadora i Coordinador del sector.
Tot seguit procedirà a la lectura de la proposta de reglament i horari, els quals, després
d’un breu torn d’intervencions, si s’escau, dels delegats i delegades amb propostes de
modificacions, serà sotmès a votació.
Presentarà la proposta de l’equip de Coordinació de President o Presidenta, Mesa
Presidencial, Comissió de Credencials, Comissió de Resolucions i Comissió de
Candidatures o Electoral, sent sotmeses a votació.

MESA DE PRESIDÈNCIA
Estarà formada pel coordinador sortint i dues persones de la comissió coordinadora
sortint.

La Presidència, en funció del temps o de qualsevol imprevist, adoptarà les mesures
adients pel millor desenvolupament de la conferència.

COMISSIÓ DE CREDENCIALS
Estarà formada per una persona nomenada per l’executiva sortint i una persona de la
Secretària d'Organització de la FSC de Catalunya.
Verificarà la legitimitat dels delegats i delegades assistents. En cas d’existir qualsevol
anomalia donarà compte a la Presidència, la qual podrà resoldre-la o sotmetre-la al
plenari. Presentarà un informe al plenari sobre el seu treball quan li correspongui
segons l’horari establert.

COMISSIÓ DE CANDIDATURES O ELECTORAL
Estarà formada per una persona nomenades per la comissió coordinadora sortint i dos
persones delegades a la conferència.
Tindrà com a objectiu proposar el nombre de membre de l’òrgan de coordinació i
elaborar la candidatura definitiva del coordinador o coordinadora i l’òrgan de
coordinació
Haurà de formar una candidatura amb els criteris de màxima integració i unitat. Per a
aquesta tasca haurà de comptar amb la proposta de la Comissió Coordinadora sortint i
altres propostes que es puguin presentar.
Les propostes de candidatures que es presentin a qualsevol dels àmbits electorals
hauran de venir avalades al menys pel 10% dels delegats i delegades assistents a la
conferència, i la signatura d’acceptació dels candidats i candidates.
En cas de més d’una candidatura, cada una podrà nomenar un portaveu que
s’incorporarà a la comissió de candidatures amb veu però sense vot.

INFORME GENERAL DE GESTIÓ
El Coordinador sortint presentarà l’Informe de Gestió. Posteriorment, intervindran els
delegats i delegades amb torn obert de paraules les intervencions seran d’un màxim
de 5 minuts.
El Coordinador sortint farà les conclusions del debat, sotmetent-se a votació l’Informe
General.

DEBAT I VOTACIÓ DELS DOCUMENTS CONGRESSUALS I RESOLUCIONS

En la conferència es debatrà i votarà el document propi del SAL. Intervenció del sector
estatal (SEAL).
El debat i votació de les esmenes es faran en plenari. Es sotmetran a debat i votació
totes les esmenes presentades que haguessin arribat, i que no haguessin estat
assumides o transaccionades.
Les resolucions es presentaran a la taula de la conferència, sempre versaran sobre
temes corresponents a l’àmbit de competències del sector indicat i hauran venir
avalades almenys pel 25% dels delegats i delegades assistents a la conferència. El seu
debat i votació es realitzarà en el plenari.
La Presidència distribuirà el temps d’intervenció al plenari, proporcionalment a la
totalitat del temps que es disposi, i segons el número d’esmenes presentades.

ELECCIÓ DEL COORDINADOR O COORDINADORA, L’ÒRGAN DE
COORDINACIÓ, DELEGACIÓ AL CONSELL DE L’FSC CCOO-CATALUNYA I
DELEGACIÓ AL CONGRÉS DEL SECTOR ESTATAL
Seran elegits en base a les propostes presentades per la Comissió Electoral i d’acord
amb l’establert als Estatuts de la CONC i al Reglament de la Conferència. El portaveu de
la Comissió Electoral farà la proposta corresponent.
En cas d’haver-hi més d’una candidatura, serà presentada cadascuna d’elles pel seu
portaveu.

VOTACIONS
Les votacions es farà a mà alçada, fent servir pel recompte les cartolines que tindrà
cada delegat i delegada.
En cas que existeixi més d’una candidatura per a les diverses eleccions, les votacions
seran per sufragi secret. Es farà servir el sistema proporcional de la següent manera:
1. Cada delegat o delegada s’abstindrà, o votarà a favor de només una de les
llistes en les diverses eleccions.
2. Cada llista tindrà un nombre de candidats i candidates igual al nombre de llocs
a cobrir, sense poder figurar una persona en més d’una llista.

El repartiment entre les llistes es farà de la següent manera:

1. Es dividirà la suma de vots vàlids obtinguts per totes les llistes entre el nombre
de llocs a cobrir.
2. Es dividirà el nombre de vots vàlids obtinguts per cada llista entre el resultat de
la divisió de l’apartat 1, indicant el número resultant el nombre de llocs
corresponents a cada llista, comptant a partir de la persona que encapçala la
llista corresponent i per l’ordre en el qual figuren.
3. La resta de llocs fins a completar-los tots una vegada feta la suma dels
obtinguts per cada llista segons l’apartat 2, s’assignarà a raó de un per llista,
començant per la que tingui major resta. Si n’hi ha restes iguals, s’assignarà a la
llista que més vots hagi obtingut.
La Presidència serà l’encarregada del recompte de vots i assignacions de llocs a cobrir
en les votacions secretes. En cas d’haver-hi més d’una candidatura, cada una d’elles
podrà nomenar un interventor o interventora.

HORARI DE LA CONFERÈNCIA DEL SECTOR DE LA LOCAL
DE L’FSC-CCOO DE CATALUNYA
HORARIS

9:30

DESENVOLUPAMENT
LLIURAMENT DE CREDENCIALS
I DOCUMENTS DE LA CONFÈRENCIA

10

OBERTURA DE LA CONFERÈNCIA
PROPOSTA I VOTACIÓ DEL REGLAMENT I HORARI, DE LA PRESIDÈNCIA DE LA
CONFERENCIA, COMISSIÓ DE CANDIDATURES/ ELECTORAL I COMISSIÓ DE
CREDENCIALS.

10:30

PRESENTACIÓ ,DEBAT I VOTACIÓ INFORME GESTIÓ

11:30

FINALITZACIÓ LLIURAMENT DE CREDENCIALS I REUNIÓ COMISSIÓ DE
CREDENCIALS
FINALITZACIÓ PRESENTACIÓ ESMENES ALS DOCUMENTS

11,30

PAUSA

11:50

INFORME COMISSIÓ CREDENCIALS
FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ RESOLUCIONS

12

PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS CONGRESSUALS I DEBAT ESMENES
PRESENTADES
DEBAT I VOTACIÓ RESOLUCIONS PRESENTADES

13:00

FINALITZACIÓ DE LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I REUNIÓ COMISSIÓ DE
CANDIDATURES/ELECTORAL

13:30

INFORME I PRESENTACIÓ DE LA COMISSIÓ DE CANDIDATURES
VOTACIÓ CANDIDATURES

14:00

INTERVENCIÓ SECRETARI GENERAL SECTOR ESTATAL
INTERVENCIÓ SECRETARI GENERAL DE LA FSC DE CATALUNYA
CLAUSURA DE LA CONFERÈNCIA PER PART DEL COORDINADOR O
COORDINADORA DEL SECTOR ELEGIT/DA.

